
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/18/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

বর্উ ইয়কন  জমু্বে তুষার বমবিত দমকা িাতাস এিং বিমেীতল তাপমাত্রা িম্বয় যাওয়ায় গভর্নর 
কুউম্বমা সতকন তা অিলের্ করার তাবগদ বদম্বলর্  

  
তুষার বমবিত দমকা িাতাস দবৃিম্বগাচরতা কবমম্বয় দদয়া সি দিায়াইটআউট পবরবিবত সৃবির 
সম্ভাির্া থাকায় গাবে চালকম্বদর চরম সতকন তার সাম্বথ ভ্রমণ করার আহ্বার্ জার্াম্বর্া িম্বয়ম্বে  

  
দেট সংিাগুম্বলা িার্ীয় অংেীদারম্বদর পবরবিবত দমাকাম্বিলায় বিষয়ক কাযনক্রম্বম সিায়তা 

উম্বেম্বেে প্রস্তুত রম্বয়ম্বে  
  

স্টেট জডু়ে একটি স্টজোরোড ো আকক টিক শৈত্য প্রবোহ বডে চ োে গভর্কর অ্যোনু্ড্র এম. কুউডমো আজডক 
নর্উ ইেকক বোসীডক তু্ষোর নমনিত্ দমকো বোত্োডসর কোরডে সৃষ্ট স্টহোেোইটআউট পনরনিনত্ এবং 
নহমৈীত্  ত্োপমোত্রোর জর্য সত্কক  কডর প্রস্তুত্ হবোর আহ্ববোর্ জোনর্ডেডের্। স্টেট জডু়ে এই প্রবোহটি 
স্টবৈ নকেু তু্ষোর নমনিত্ দমকো বোত্োস সনৃষ্ট করডে এবং বুধবোর সন্ধ্যো স্টেডক বৃহস্পনত্বোডর 
ত্োপমোত্রো নহমোংডকর নর্ডচ নর্ডে যোডব। স্টেট সংিোগুড ো সত্কক  অ্বিোে রডেডে এবং বোত্োস নকংবো 
বরফ কনমউনর্টির ক্ষেক্ষনত্র সৃনষ্ট করড  পনরনিনত্ স্টমোকোডব ো কমককোডে সহোেত্োর জর্য প্রস্তুত্ 
রডেডে। নর্উ ইেকক বোসীডক সোমডর্র নদর্গুড োে ত্োডদর িোর্ীে আবহোওেোর প্রনত্ডবদর্গুড োডত্ গভীর 
মডর্োডযোগ রোখডত্ হডব এবং গোন়েচো কডদরও সোবধোর্ত্োর সোডে ভ্রমে করডত্ হডব, কোরে তু্ষোর 
নমনিত্ দমকো বোত্োস দনৃষ্টডগোচরত্োর উপর প্রভোব স্টফ ডব এবং নবডৈষত্ উচ্চ স্টপ্রোফোইড র 
যোর্বোহর্গুড োর জর্য আ়েবোেু গোন়ে চো োডর্োে অ্সনুবধো সৃনষ্ট করডত্ পোডর।  
  
"এই তু্ষোর নমনিত্ দমকো বোত্োস স্টহোেোইটআউট পনরনিনত্ শত্নর করোর এবং আজ রোডত্র 
যোত্োেোত্ডক অ্ত্যন্ত নবপজ্জর্ক কডর স্টফ োর সম্ভোবর্ো রডেডে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম নর্উ 
ইেকক বোসীডক ধীডর চ োর, অ্নত্নরক্ত সত্কক ত্ো অ্ব ম্বর্ করোর এবং যনদ স্টকোডর্োভোডব সম্ভব হে 
ত্োহড  রোস্তো বযবহোর র্ো করোর পরোমৈক নদনি। যনদ চো োডত্ই হে, ত্োহড  প্লোও নকংবো স়েক 
পনরষ্কোর করোর স্টেট যোর্ স্টদখড  অ্বৈযই সডর জোেগো নদর্।"  
 
বুধবোর সন্ধ্যো ও বৃহস্পনত্বোর সকো  পযকন্ত তু্ষোর নমনিত্ দমকো বোত্োডসর সম্ভোবর্ো েোকডব। 
ত্োপমোত্রো শুডর্য নর্ডচ মোইর্োস 1 স্টেডক মোইর্োস 9 এবং উপডর 17 স্টেডক 19 পযকন্ত হডত্ পোডর। 
স্টমোহক উপত্যকোে বোত্োডসর কোরডে কোাঁপুনর্র অ্র্ুভূনত্র পনরমোে র্ূর্যত্ম -12 সহ সোধোরেভোডব 0 
স্টেডক -10 নিনি হডব, এবং র্েক কোনি অ্ঞ্চড  হডব -29 নিনি পযকন্ত। স্টেট জডু়ে দমকো হোওেো 
40 মোই  পযকন্ত স্টপ াঁেোডত্ পোডর।  



  
র্যোৈর্ো  ওডেদোর সোনভক ডসর ত্রডফ তু্ষোর নমনিত্ দমকো বোত্োস ও ৈীত্কো ীর্ আবহোওেোর কোরডে 
স্টবৈ নকেু সোবধোর্ত্ো, সত্কক বোত্ক ো ও পরোমৈক জোনর করো হডেডে। স্টসগুড ো স্টদখডত্ নকংবো আরও ত্েয 
স্টপডত্, র্যোৈর্ো  ওডেদোর সোনভক স-এর ওডেবসোইট পনরদৈকর্ করুর্।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবত  
  
বিপাটন ম্বমন্ট অফ ট্রািম্বপাম্বটন ের্ (Department of Transportation, DOT)  
পনরবহে দপ্তর একোনধক অ্ঞ্চড  পনরনিনত্ স্টমোকোডব োে সনিে রডেডে এবং স্টেট জডু়ে 3,671 জর্ 
সুপোরভোইজর ও অ্পোডরটর রডেডে।  
  
স্টেটবযোপী সরঞ্জোডমর সংখযোগুড ো নর্ম্নরূপ:  

• 1599টি বৃহৎ িোম্প ট্রোক  
• 183টি মোঝোনর ৈনক্তমত্তোর প্লোউ  
• 52টি স্টটো প্লোউ  
• 328টি ব়ে স্ট োিোসক  
• 39টি তু্ষোর স্টলোেোসক  
• 75টি নচপোর  
• 38টি ট্রোনফক নসগর্যো  ট্রোক  
• 15টি নট্র িু বোডকট ট্রোক  

  
থ্রুওম্বয় অম্বথাবরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওডে অ্ডেোনরটির 688 জর্ সুপোরভোইজোর ও অ্পোডরটর আডে যোরো সমি স্টেট জডু়ে 245টি ব়ে 
স্টনো প্লোউ, 107টি মোঝোনর স্টনো প্লোউ, 11টি স্টটো প্লোউ এবং 60টি স্ট োিোর কোডজ নর্ডেোনজত্ করডত্ 
এবং 115,000 টডর্রও স্টবনৈ রোস্তোর  বে প্রডেোগ করডত্ প্রস্তুত্। থ্রুওডেডত্ ৈীডত্র আবহোওেো 
অ্বিোর বযোপোডর স্টমোটরচো কডদর সত্কক  করডত্ শবনচত্রযমে বোত্ক ো নচহ্ন, হোইওডে সত্কক ত্ো স্টরনিও এবং 
স্টসোৈযো  নমনিেো বযবহোর করো হে।  
  
প্রম্বদে পবুলে বিভাগ (Division of State Police)  
নর্উ ইেকক  স্টেট পুন ৈ সক  টু্রপোরডক সজোগ েোকডত্ এবং স্টযডকোডর্ো সমসযোর জর্য পনরনিনত্ 
নর্নব়েভোডব পযকডবক্ষে করোর জর্য নর্ডদকৈ নদডেডে। স্টেডটর পনু ৈ ক্ষনত্িস্ত এ োকোে প্রডেোজর্মডত্ো 
অ্নত্নরক্ত কমী স্টমোত্োডের্ করডত্ প্রস্তুত্ েোকডব। সক  স্টফোর-হুই  ড্রোইভ গোন়ে কোজ করডে এবং 
স্টনোডমোবোই  ও ইউটিন টি গোন়েগুড ো প্রস্তুত্ আডে ও মোডে জর্য শত্নর আডে।  
  
বিপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  

https://protect2.fireeye.com/url?k=ae9632b1-f2ae940c-ae94cb84-000babd9fa3f-44c09ae2463a1b5a&q=1&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Falerts.weather.gov%252Fcap%252Fny.php%253Fx%253D1%26data%3D02%257C01%257Clkryzak%2540panynj.gov%257Cf8fc68385b2348e2b57808d77728c087%257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%257C0%257C1%257C637108889223598216%26sdata%3D%252FMIqQF9gzMvFmvy5OLQqg8PIRR5Fp1couglZx4Ed%252FEM%253D%26reserved%3D0#_blank


DEC পনরডবৈ সংরক্ষে পনু ৈ অ্নফসোর, ফডরে স্টরঞ্জোসক, আপৎকো ীর্ বযবিোপর্ো কমী এবং অ্ঞ্চড র 
কমীরো সত্কক  আডের্ এবং পনরনিনত্র পযকডবক্ষে করডের্ এবং গুরুত্র আবহোওেোে আিোন্ত হডত্ 
পোডর এমর্ এ োকো ও অ্বকোেোডমোগুড োডক সনিেভোডব টহ  নদডির্। স্টনোডমোবোই  ও ইউটিন টি 
যোর্সহ, নবদযমোর্ সক  সংিোর্, স্টযডকোডর্ো জরুনর পনরনিনত্ডত্ সহোেত্োর জর্য প্রস্তুত্ আডে।  
  
পাকন , বিম্বর্াদর্ ও ঐবতিাবসক সংরক্ষণ অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
নর্উ ইেকক  স্টেডটর পোকক  পুন ৈ (New York State Park Police) ও পোডকক র কমীরো সত্কক  আডে 
এবং আবহোওেো পনরনিনত্ ও প্রভোব নর্নব়েভোডব পযকডবক্ষে করডে। পোকক  স্টখো ো েোকোর সমে, 
স্টখো োর সমে এবং বন্ধ্ হওেোর সমে ইত্যোনদ সম্পডকক  সবকডৈষ ত্েয জোর্ডত্ পোকক  ভ্রমেকোরীডদর 
উনচত্ https://parks.ny.gov স্টদখো বো ত্োডদর িোর্ীে পোডকক র অ্নফডস স্টযোগোডযোগ করো।  
  
এেো়েোও থ্রুওডে অ্ডেোনরটি স্টমোটর চো কডদর ত্োডদর স্টমোবোই  অ্যোপ িোউর্ড োি করডত্ উৎসোনহত্ 
করডে যো iPhone ও Android নিভোইডস নবর্োমূড য উপ ভয। অ্যোপটি স্টমোটরযোর্ চো কডদর প্রকৃত্-
সমডে ট্রোনফক এবং নদক-নর্ডদকৈর্ো সহোেত্ো  োডভর সরোসনর সুডযোগ প্রদোর্ কডর। এেো়েোও স্টমোটর 
চো করো ট্রোন্সঅ্যো োটক  ইডমইড র জর্য সোইর্ আপ করডত্ পোডরর্ যো সমি থ্রুওডে জডু়ে সবকডৈষ 
ট্রোনফক পনরনিনত্র ত্েয প্রদোর্ কডর এখোডর্।  
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